ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

TASR, SITA
Bratislava, 11. 1. 2012
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly
výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, v Portugalsku
a v Rumunsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1530/ 11
názov: Detský šampón, pena do kúpeľa, sprchový gél, krém na tvár a lotion:
1. alverde Molkemichel Kinder Shampoo ("children's shampoo"), čiarový kód:
4010355814838
2. alverde Molkemichel Kinder Schaumseife (children's foam soap), čiarový kód:
4010355814845
3. alverde Molkemichel Kinder Duschbad (children's shower/bath gel), čiarový kód:
4010355814852
4. alverde Molkemichel Kinder Gesichtscreme (children's face cream), čiarový kód:
4010355814814
5. alverde Molkemichel Kinder Körperlotion (children's body lotion), čiarový kód:
4010355814821
značka: DM Alverde
krajina pôvodu: Dánsko
popis: výrobky sú predávané v bielych plastových fľašiach s farebnou potlačou
s dávkovačom, krém na tvár je predávaný v bielych plastových tubách s farebnou
potlačou, viď obrázok

Bankové spojenie: 7000135898/8180
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:janka.kisacova. @uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Analýzou u výrobcu bolo zistené, že výrobky predstavujú mikrobiologické riziko,
pretože obsahujú Enterobacter gergoviae, ktorý môže spôsobiť infekciu. U niekoľkých
túb s krémom na tvár bolo zistené nafúknutie tuby.
Dodávateľ dobrovoľne stiahol výrobky z trhu. Výrobky boli dobrovoľne sťahované aj
od spotrebiteľov. Výrobky boli určené aj na trh Slovenskej republiky.

2. hlásenie č. 1558/ 11
názov: CLEARING BEAUTY LOTION treatment – kúra na zosvetlenie pokožky
značka: Lemon Clear
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobné dávky: Fab: 01/09/11, Exp: 01/09/13 a Fab: 12/07/11, Exp: 12/07/13
popis: 500 ml, žltá platová fľaša so zeleným uzáverom, viď obrázok

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.
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3. hlásenie č. 1559/ 11
názov: Body lotion (Fast Action) – na zosvetlenie pokožky
značka: LAIT CIVIC
krajina pôvodu: neuvedená
výrobná dávka: 175 CIV, Fab: 07/02/2011, Exp: 06/02/2014, čiarový kód: 8 057705 501600
výrobca: „ Fabriqué par H COSMETIQUES Pour MN au Mali“
popis: 500 ml, béžový obal s modrým popisom, viď obrázok

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

4. hlásenie č. 1560/ 11
názov: Lightening oil, with carrot oil – olej na zosvetlenie pokožky
značka: Caro White
krajina pôvodu: Demokratická republika Kongo (Zair)
výrobná dávka: L: 5811895, Fab: 23/09/10, Exp: 23/09/12, čiarový kód: 9 501101 373006
popis: 50 ml, plastová fľaša bielej a oranžovej farby so zeleným vrchnákom a oranžovým
popisom, viď obrázok

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.
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5. hlásenie č. 1561/ 11
názov: LAIT DE BEAUTE CAROTTE (MOISTURIZING BEAUTY MILK) – mlieko na
zosvetlenie pokožky
značka: LARISSA
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: Fab: 03/2011, Exp: 03/2015, čiarový kód: 6 186000 123254
popis: 500 ml, plastová fľaša oranžovej farby s oranžovým vrchnákom a bielym popisom, viď
obrázok

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.
Použitie hydrochinónu v kozmetických výrobkoch na bielenie pokožky je v rozpore
s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov,
položka č. 1339) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
Hydrochinón je látka , ktorá sa môže požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn.
Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

6. hlásenie č. 19/ 12
názov: RUBY ROSE – očná linka
značka: RUBY ROSE
krajina pôvodu: Čína
výrobná dávka: HB 0158, čiarový kód: 3 760133 120507
dovozca: SC RUBY ROSE COSMETICS SRL Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 257-259, Bl.
Corp C1, Et. 1, Ap. Birou nr. 2, sector 3
popis: očná linka hnedej farby, viď obrázok

Bankové spojenie: 7000135898/8180
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:janka.kisacova. @uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Výrobok obsahuje ťažké kovy: olovo (2,3 mg/kg), arzén (0,186 mg/kg) a chróm (44
mg/kg), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami
kozmetických výrobkov, položky č. 289, 43 a 97) nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov.

7. hlásenie č. 21/ 12
názov: Blush „Blusher“ – make up
značka: MISS ROSE
krajina pôvodu: Čína
výrobná dávka: neuvedená
dovozca: SC LUCY STYLE 2000 SRL Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu, nr. 32A, Bl. PM70,
Sc. 1, Et. 5, Ap. 35, sector 3
popis: 24 g, plastová škatuľka, zabalená v kartónovom obale, viď obrázok

Výrobok obsahuje ťažké kovy: olovo (1,4 mg/kg) a arzén (0,695 mg/kg), čo je v rozpore
s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov,
položky č. 289 a 43) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

8. hlásenie č. 22/ 12
názov: BUTTERFLY – očné tiene
značka: BUTTERFLY
krajina pôvodu: Poľsko
čiarový kód: 5 09070619 855098
výrobca: VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL Sp.z.o.o., Andrzejov Duranowski 27b,
96-500 Sochaczew
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popis: 3 g, čierna plastová škatuľka s priesvitným vrchnákom, rôzne odtiene: biela,
svetlofialová, viď obrázok

Výrobky obsahujú ťažké kovy: olovo (1,1 mg/kg), arzén (0,193 mg/kg) a chróm ( 1,25
mg/kg), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami
kozmetických výrobkov, položky č. 289, 43 a 97) nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov.
Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto
spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich
ďalej nepoužívali.
Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke
Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).

S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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